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  132 – 128تفريغ تفسير سورة األنعام من آية : 
  ) 35(  شريط :

بـَنا اْسَتْمَتَع بـَْعُضَنا بِبَـْعٍض َويـَْوَم ِيْحُشُرُهْم َجِميًعا يَا َمْعَشَر اْلِجن َقِد اْسَتْكثـَْرُتم مَن اِإلنِس َوقَاَل َأْولَِيآُؤُهم مَن اِإلنِس رَ (  
  ) . )128َأجْلَت لََنا قَاَل الناُر َمثْـَواُكْم َخاِلِديَن ِفيَها ِإال َما َشاء اللُه ِإن رَبَك َحِكيٌم َعليٌم (َوبـََلْغَنا َأَجَلَنا الِذَي 

  ] . 128[ األنعام : 
 ---------  

للجن الذين أضلوا  وخباً فيقول م ,ومن أضل غريه ,من ضل منهم ,من اإلنس واجلن ,أي: مجيع الثقلني )َويـَْوَم ِيْحُشُرُهْم َجِميًعا ( 
  ي .وأزوهم إىل املعاص ,ا هلم الشروزينو  ,اإلنس

وهو  ,ال إىل املذكور  ,إىل املعلوم  إىل ماذا يعود ؟ فيه قوالن : األول : يعود)  َويـَْوَم َحيُْشُرُهمْ ( لضمري يف قوله : ا قال الرازي •
  ومجيع املكلفني الذين علم أن اهللا يبعثهم. ,الثقالن 

وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكّل ِنِىبّ َعُدّوًا شياطني اإلنس واجلن يُوِحى بـَْعُضُهْم ( ين : أنه عائد إىل الشياطني الذين تقدم ذكرهم يف قوله والثا
  ) . إىل بـَْعٍض ُزْخُرَف القول ُغُروراً 

وجترأمت  ,فكيف أقدمتم على حمارمي ,عن سبيل اهللاوصدهم  ,أي: من إضالهلم )يَا َمْعَشَر اْلِجن َقِد اْسَتْكثـَْرُتم مَن اِإلنِس ( 
  ساعني يف صد عباد اهللا عن سبيله إىل سبيل اجلحيم؟ ,على معاندة رسلي؟ وقمتم حماربني هللا

وإضاللكم لغريكم. وليس لكم عذر به  ,ووجبت لكم نقميت وسنزيدكم من العذاب حبسب كفركم ,فاليوم حقت عليكم لعنيت
 ,واخلزي والوبال ,فال تسأل حينئذ عما حيل م من النكال ,وال شافع يشفع وال دعاء يسمع ,تلجأون وال ملجأ إليه ,تعتذرون
  غري مقبول فقالوا: فأبدوا عذراً  ,وأما أولياؤهم من اإلنس ,اً يذكر اهللا هلم اعتذار  وهلذا مل

فاجلّين يستمتع  , وانتفع به ,أي: متتع كل من اِجلّين واإلنسي بصاحبه )ٍض َوقَاَل َأْولَِيآُؤُهم مَن اِإلنِس رَبـَنا اْسَتْمَتَع بـَْعُضَنا بِبَـعْ ( 
 ,وبلوغه بسبب خدمة اِجلّين له بعض شهواته ,واستعاذته به. واإلنسي يستمتع بنيل أغراضه ,وتعظيمه ,بطاعة اإلنسي له وعبادته

وال ميكن رد  ,أي: حصل منا من الذنوب ما حصل,دنيويةوحيصل له منه بعض احلوائج ال ,فيخدمه اِجلّين  ,فإن اإلنسي يعبد اِجلّين 
  . ذلك

وانتفع اجلن باإلنس بأن أطاعوهم وحّصلوا  ,قال البيضاوي : انتفع اإلنس باجلن بأن دلوهم على الشهوات وما يتوصل به إليها 
  مرادهم .

  يت عن اسرتاق السمع .أ تخبار الغيبية اليتألوما حيصل للكهان من ا ,االنس يتحقق هلم بعض ما يطلبون كالسحر 
  وغريها من االنتفاعات احملرمة كالسرقة وغريها .

  .: يعظموم  باإلنساستمتاع اجلن 
واحكم فينا مبا  ,فافعل بنا اآلن ما تشاء ,فيه باألعمال ىأي: وقد وصلنا احملل الذي جناز  )َوبـََلْغَنا َأَجَلَنا الِذَي َأجْلَت لََنا ( 

ولكن  ,واحلكم حكمك. وكأن يف هذا الكالم منهم نوع تضرع وترقق ,واألمر أمرك ,حجتنا ومل يبق لنا عذرفقد انقطعت  ,تريد
  يف غري أوانه.

 ,فرتكوا أولياءهم يناضلون عنهم  ,فلم جيدوا جوابًا  ,وقد أفادت اآلية : أّن اجلّن املخاطبني قد أُفحموا  قال ابن عاشور : •
  ) .إذ َتربّأ الذين اتِبعوا من الذين اتـَبعوا  (تبوعني عن أتباعهم يومئٍذ وذلك مظهر من مظاهر عدم إغناء امل

  : فقال ,الذي ال جور فيه ,وهلذا حكم فيهم حبكمه العادل 
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  أي : مأواكم ومنزلكم أنتم وأولياؤكم .) قَاَل الناُر َمثْـَواُكْم ( 
  أي : ماكثني مكثاً خملداً .)  َخاِلِديَن ِفيَها( 
 )  ُه  ِإالوقيل : ُخيلدون يف عذاب النار  ,فقيل : هي املدة اليت بني حشرهم إىل دخوهلم النار  ,اختلف يف االستثناء ) َما َشاء الل

هي ما بني املوت إىل وقيل :  ,أي : األوقات اليت يُنقلون فيها من عذاب النار إىل عذاب الزمهرير  ,األبد كله إال ما شاء اهللا 
َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السَماَواُت َواَألْرُض ِإال َما .الم على ذلك عند قوله تعاىل ( ..وسيأيت الك ,غري ذلك  إىل ,دخول النار 

  ) . َشاء رَبَك ِإن رَبَك فـَعاٌل لَما يُرِيدُ 
  ا .ائية مشلت األشياء وعمتها ووسعتهفحكمته الغ ,فكما أن علمه وسع األشياء كلها وعّمها) ن رَبَك َحِكيٌم َعليٌم إِ ( 

  الفوائد :
  إثبات احلشر جلميع األمم . -1
  توبيخ اجلن ومن واالهم . -2
  لكن حيث ال ينفع الندم . ,اعرتاف ارم جبرميته يوم القيامة -3
  يوم القيامة واحلشر موعد للجميع حيث حياسب الناس ويعاقب الظلمة .-4
  أن النار مأوى للكافرين . -5
  والعليم . ,إثبات امسني من أمساء اهللا ومها : احلكيم  -6
  ) . )129وََكَذِلَك نـَُولي بـَْعَض الظاِلِميَن بـَْعًضا ِبَما َكانُوْا َيْكِسُبوَن (( 

  ] . 129[ األنعام : 
------------------  

أي : كما متعنا اإلنس واجلن بعضهم ببعض نسلط بعض الظاملني ) وَن وََكَذِلَك نـَُولي بـَْعَض الظاِلِميَن بـَْعًضا ِبَما َكانُوْا َيْكِسبُ (  
  على بعض بسبب كسبهم للمعاصي والذنوب .

وهذا ديد للظامل إن مل ميتنع من ظلمه سلط اهللا عليه ظاملا آخر. ويدخل يف اآلية مجيع من يظلم نفسه أو يظلم قال القرطيب : 
  ه أو السارق وغريهم. أو التاجر يظلم الناس يف جتارت ,الرعية 

  اً .وانظر فيه متعجب ,ينتقم من ظامل فقف اً وقال فضيل بن عياض : إذا رأيت ظامل
  عقوبة هلم . , نسلط بعضهم على بعض جزاء وفاقاً 

  فليرتكوا الظّلم. ؛قال الفخر : إْن أراد الّرعّيُة أن يتخّلصوا من أمري ظامل  •
َلى بظَ    . املِ وقد قيل :وَما ظَاملٌ إالّ َسُيبـْ

اْلُمَناِفُقوَن ... ) وقال تعاىل (  َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعُضُهْم أَْولَِياء بـَْعضٍ ( ,أي يكونون أولياء بعض  ,وقيل : من الوالية 
َهْوَن َعِن اْلَمْعُروفِ    ا اختيار ابن جرير رمحه اهللا .وهذ ,. ) .. َواْلُمَناِفَقاُت بـَْعُضُهم من بـَْعٍض يَْأُمُروَن بِاْلُمنَكِر َويـَنـْ

  قول من قال معناه : وكذلك جنعل بعض الظاملني لبعض أولياء . ,قال ابن جرير : وأوىل هذه االقوال يف تأويل ذلك بالصواب 
َنا اجلن املردة وسلطناهم على إضالل أي: وكما وليْـ ) وََكَذِلَك نـَُويل بـَْعَض الظاِلِمَني بـَْعًضا ِمبَا َكانُوا َيْكِسُبوَن وقيل يف معىن اآلية ( 

  بسبب كسبهم وسعيهم بذلك. ,أوليائهم من اإلنس وعقدنا بينهم عقد املواالة واملوافقة 
وذلك من عقوبات اهللا  ,ويزهده يف اخلري وينفره عنه  ,يؤزه إىل الشر وحيثه عليه  ,مثله  كذلك من سنتنا أن نويل كل ظامل ظاملاً 

َوَما رَبَك ( وعلى نفسه جىن  ,فهو الذي أدخل الضرر على نفسه  ,والذنب ذنب الظامل  , البليغ خطرها ,العظيمة الشنيع أثرها 
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  ) .ِبَظالٍم لِْلَعِبيِد 
  الفوائد :

حيث جيعل له قرناء سيئني يقودونه  ,فإا سبب لعدم توفيق اهللا للعبد  ,خطر الذنوب واملعاصي وحماربة اهللا ورسوله  -1
  نكرات .للمعاصي وامل

  خطر الظلم . -2
  أن عاقبة الظلم وخيمة .-3
ُكْم َهَذا قَاُلوْا َشِهْدنَا َعَلى أَنُفِسنَا يَا َمْعَشَر اْلِجن َواِإلنِس أََلْم يَْأِتُكْم ُرُسٌل منُكْم يـَُقصوَن َعَلْيُكْم آيَاِتي َويُنِذُروَنُكْم ِلَقاء يـَْومِ ( 

يَ    ) .) 130ا َوَشِهُدوْا َعَلى أَنُفِسِهْم أَنـُهْم َكانُوْا َكاِفرِيَن (َوَغرتْـُهُم اْلَحَياُة الدنـْ
  ] . 130[ األنعام : 

 --------- --  
 ,وهذا أيضا مما يُقرع اهللا به سبحانه وتعاىل كافري اجلن واإلنس يوم القيامة )يَا َمْعَشَر اْلِجن َواِإلنِس أََلْم يَْأِتُكْم ُرُسٌل منُكْم ( 

 )يَا َمْعَشَر اجلِْن َواإلْنِس َأملَْ يَْأِتُكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم (  : هل بلغتهم الرسل رساالته؟ وهذا استفهاُم تقرير -وهو أعلم  -م حيث يسأهل
وغري واحد من  ,وابن ُجَرْيج ,نص على ذلك جماهد كما قد  ,وليس من اجلن رسل ,أي: من مجلتكم. والرسل من اإلنس فقط

  واخللف.من السلف  ,األئمة
  ومن اجلن نُُذر. ,وقال ابن عباس: الرسل من بين آدم

 عن الضحاك بن ُمزاحم: أنه زعم أن يف اجلن رسال واحتج ذه اآلية الكرمية ويف االستدالل ا على ذلك ,وحكى ابن جرير
  . نظر؛ ألا حمتملة وليست بصرحية

  والوعد والوعيد . ,واخلري والشر  ,يت فيها تفاصيل األمر والنهي ال ,الواضحات البينات ) يـَُقصوَن َعَلْيُكْم آيَاِتي ( 
واجتناب  ,وأن النجاة والفوز فيه إمنا هي بامتثال أوامر اهللا  ,أي : حيذرونكم يوم القيامــة )  وَنُكْم ِلَقاء يـَْوِمُكْم َهَذاَويُنِذرُ ( 

  . وأن الشقاء واخلسران يف تضييع ذلك ,نواهيــه 
  وأن هذا اليوم كائن ال حمالة. ,وأنذرونا لقاءك ,ي: أقررنا أن الرسل قد بلغونا رساالتكأ )ْدنَا َعَلى أَنُفِسَنا قَاُلوْا َشهِ ( 
َيا (  نـْ تْـُهُم اْلَحَياُة الدا  ,ونعيمها  ,وزخرفها  ,بزينتها ) َوَغر ا  ,فأطمأنوا وأهلتهم عن اآلخرة . ,ورضوا  
  أي : يوم القيامــة .)  مْ َوَشِهُدوْا َعَلى أَنُفِسهِ ( 
  مبا جاءم به الرسل . ,أي : يف الدنيا )  أَنـُهْم َكانُوْا َكاِفرِينَ  (

  الفوائد :
 وبني تعاىل أنه ال يكون هلم إىل ,اعلم أن هذه اآلية من بقية ما يذكره اهللا تعاىل يف توبيخ الكفار يوم القيامة الرازي : قال  -1

  م مل يعذبوا إال باحلجة.أو  ,ى أنفسهم بأم كانوا كافرين فيشهدون عل ,اجلحود سبيل 
  هل من اجلن رسل ؟ قوالن : -2

واستدلوا على ذلك بأدلة  ,وهذا قول مجهور أهل العلم  ,وإمنا قد يكون منهم نذر  ,: ليس يف اجلن أنبياء ورسل  القول األول
  عدة :

  .109رَِجاال نُوِحي ِإلَْيِهْم ِمْن أَْهِل اْلُقَرى ) يوسف/ ( َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِإالقوله تعاىل 
َلَك ِمَن اْلُمْرَسِلَني ِإال ِإنـُهْم لََيْأُكُلوَن الطَعاَم َوَميُْشوَن ِيف األْسَواِق ) الفرقانقوله تعاىل و    .20/( َوَما أَْرَسْلَنا قـَبـْ
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  . 27ا ِيف ُذريِتِه النبُـوَة َواْلِكَتاَب) العنكبوت/قوله تعاىل عن إبراهيم اخلليل عليه السالم : (َوَجَعْلنَ و 
(َوِإْذ َصَرفْـَنا ِإلَْيَك نـََفرًا ِمَن اجلِْن َيْسَتِمُعوَن اْلُقْرآَن فـََلما َحَضُروُه قَاُلوا أَْنِصُتوا رمحه اهللا يف تفسري قوله تعاىل  ويقول احلافظ ابن كثري

  ) . قـَْوِمِهْم ُمْنِذرِينَ فـََلما ُقِضَي َولْوا ِإَىل 
لذلك مث استدل  – وال شك أن اجلن مل يبعث اهللا منهم رسوالً  ,وليس فيهم رسل  ,وقد استدل ذه اآلية على أنه يف اجلن نُُذٌر 

  .  ( تفسري ابن كثري ) .باآليات السابقة 
  وهذا القول هو الذي قرره مجهور املفسرين يف كتبهم . 

  .ن من األنبياء والرسل من جنسهم جليف ا القول الثاني : 
وذكر اخلالف يف  ,) 12/121كما رواه عنهما ابن جرير الطربي رمحه اهللا يف " جامع البيان " (  –والضحاك  ,وهذا رأي مقاتل 

  انتهى.) حيث يقول : " صح يقينا أم بعث إليهم أنبياء منهم " 7/494وهو قول ابن حزم رمحه اهللا يف " احمللى " (  -املسألة 
ِيت َويُنِذُروَنُكْم لَِقاء يـَْوِمُكْم َهَذا واستدلوا لذلك بقول اهللا تعاىل :( يَا َمْعَشَر اجلِْن َواِإلنِس أَملَْ يَْأِتُكْم ُرُسٌل منُكْم يـَُقصوَن َعَلْيُكْم آيَا

نـَْيا َوَشِهدُ  تْـُهُم اْحلََياُة الدُهْم كَ قَاُلوْا َشِهْدنَا َعَلى أَنُفِسَنا َوَغرانُوْا َكاِفرِيَن ) وْا َعَلى أَنُفِسِهْم أَنـ.  
  وقد أجاب عن هذا االستدالل احلافظ ابن كثري رمحه اهللا بقوله :

 , فاملراد من جمموع اجلنسني ,130( يَا َمْعَشَر اجلِْن َواإلْنِس َأملَْ يَْأِتُكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم ) األنعام/أما قوله تعاىل يف سورة األنعام ف 
  فيصدق على أحدمها وهو اإلنس " انتهى باختصار.

قال بعض العلماء : املراد بالرسل من اجلن ) يَا َمْعَشَر اجلن واإلنس َأملَْ يَْأِتُكْم ُرُسٌل مْنُكْم  (قوله تعاىل  قال الشنقيطي : •
َوِإْذ َصَرفْـَنآ ( م منذرون لقومهم يف قوله أ ويشهد هلذا أن اهللا ذكر ,فيبلغونه إىل قومهم  ,نذرهم الذين يسمعون كالم الرسل 

  ) .منِذرِيَن ِإلَْيَك نـََفراً مَن اجلن َيْسَتِمُعوَن القرآن فـََلما َحَضُروُه قالوا أَنِصُتواْ فـََلما ُقِضَي َولْوْا إىل قـَْوِمِهم 
  أن اجلن خماطبون بفروع الشريعة . -3
  ة .حكم اجلين الكافر واملؤمن يف اآلخر  -4

واختلف هل يدخل مؤمنهم اجلنة ويثابون على الطاعة؟  ,قال السيوطي يف األشباه والنظائر: ال خالف يف أن كفار اجلن يف النار
  للجمهور.  وينسب ,على أقوال أحسنها نعم

  . بَاِن)َكذ ( َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم رَبِه َجنَتاِن * فَِبَأي آالِء رَبُكَما تُ  ومن أدلته قوله تعاىل
 ,فدل على أم ينالون ما امنت به عليهم إذا آمنوا ,فامنت عليهم جبزاء اجلنة ووصفها هلم وشوقهم إليها ,واخلطاب للجن واإلنس

  ف .وقيل: يكونون يف األعرا ,وقيل: ال يدخلوا وثوام النجاة من النار
  ) .ِمْن ُذنُوِبُكْم َوجيُِرُْكْم ِمْن َعَذاٍب  َأِجيُبوا َداِعَي اللِه َوآِمُنوا ِبِه يـَْغِفْر َلُكمْ يَا قـَْوَمَنا  (تعاىل  عند قوله -رمحه اهللا  - قال ابن كثري 

َا َجَزاء َصاحلِِ  , اْلُعَلَماء ِإَىل َأن اجلِّْن اْلُمْؤِمِنَني َال َيْدُخُلوَن اْجلَنة َوَقْد ِاْسَتَدلِ َِذِه اْآليَة َمْن َذَهَب ِمنْ  ار َوِإمنيِهْم َأْن ُجيَاُروا ِمْن َعَذاب الن
ميَان َأْعَلى ِمْن َهَذا اْلِقَياَمة َوِهلََذا قَالُوا َهَذا ِيف َهَذا اْلَمَقام َوُهَو َمَقام تـََبجح يـَْوم  َألَْوَشَك َأْن َيْذُكُروهُ  َوُمَباَلَغة فـََلْو َكاَن َهلُْم َجَزاء َعَلى اْإلِ

ْنِس َيْدُخُلوَن اْجلَنة َكَما ُهَو َمْذَهب َمجَاَعة ِمنْ  ِمِنيِهمْ َواحلَّْق َأن ُمؤْ  ....  ملَْ ل (َذا ِبَقْوِلِه َعز َوجَ السَلف َوَقْد ِاْسَتَدل بـَْعضهْم هلَِ  َكُمْؤِمِين اْإلِ
ّبُكَما َمَقام َربِه َجنَتاِن فَِبَأي آَالء رَ  َوِلَمْن َخافَ  (ْوله َجل َوَعَال اِالْسِتْدَالل َنظَر َوَأْحَسُن ِمْنُه قَـ  َوِيف َهَذا ) ن إِْنس قـَْبلهْم َوَال َجانّ َيْطِمثهُ 
بَا َقَلْنيِ بَِأْن َجَعَل َجَزاء ن )ُتَكذتـََعاَىل َعَلى الثـ ْكرِ  فـََقْد ِاْمَنتة َوَقْد قَابـََلْت اجلِّْن َهِذِه اْآليَة بِالشْنس اْلَقْوِيلّ أَ  ُحمِْسنهْم اْجلَن  ,بـَْلغ ِمْن اْإلِ

 َوأَْيًضا فَِإنُه ِإَذا َكانَ  ,َعَلْيِهْم ِجبََزاٍء َال َحيُْصل َهلُْم  فـََلْم َيُكْن تـََعاَىل لَِيْمَنت  ,َربـَّنا ُنَكذب فـََلك احلَْْمد "  فـََقالُوا : " َوَال ِبَشْيٍء ِمْن آَالِئك
  . َواْألَْحَرى ِبَطرِيِق اْألَْوَىل  -َوُهَو َمَقام َفْضل  -ُمْؤِمنَـُهْم بِاْجلَنِة  َفَألَْن ُجيَازِيَ  -ْدل َوُهَو َمَقام عَ  -ُجيَازِي َكاِفرهْم بِالناِر 
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 َوَما َأْشَبَه َذِلَك ِمنْ  , ) س نـُُزالً َجنات اْلِفْرَدوْ  ِإن الِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِحلَات َكاَنْت َهلُمْ  (تـََعاَىل  َوِمما َيُدّل أَْيًضا َعَلى َذِلَك ُعُموم قـَْوله
 ت .  ( تفسري ابن كثري ) .اْآليَا
  احلكمة من إرسال الرسل وهي إقامة احلجة . -5
  حتذير الكفار من يوم القيامة . -6
  احلذر من فتنة الدنيا وزينتها واالطمئنان هلا .-7
  أن الندم واالعرتاف يوم القيامة ال ينفع الكافر . -8
  ) . )31َك َأن لْم َيُكن ربَك ُمْهِلَك اْلُقَرى ِبظُْلٍم َوَأْهُلَها َغاِفُلوَن (َذلِ ( 

  ] . 31[ األنعام : 
 ----------  

لئال  ,ب أي : إمنا أعذرنا إىل الثقلني بإرسال الرسل وإنزال الكت)  ِبظُْلٍم َوَأْهُلَها َغاِفُلونَ َذِلَك َأن لْم َيُكن ربَك ُمْهِلَك اْلُقَرى ( 
  . ًدا إال بعد إرسال الرسل إليهم وما عذبنا أح ,ولكن أعذرنا إىل األمم  ,وهو مل تبلغه دعوة  ,يعاقب أحد بظلمه 

  ) .َوِإْن ِمْن أُمٍة ِإال َخال ِفيَها نَِذيٌر ( كما قال تعاىل 
  ) .اللَه َواْجَتِنُبوا الطاُغوَت َوَلَقْد بـََعثْـَنا ِيف ُكل أُمٍة َرُسوال َأِن اُْعُبُدوا ( وقال تعاىل  
َعَث َرُسوالً َوَما ُكنا ُمَعذ  (وقال تعاىل      ) .ِبَني َحىت نـَبـْ
  ) .بـَْنا ُكلَما أُْلِقَي ِفيَها فـَْوٌج َسَأَهلُْم َخَزنـَتُـَها َأملَْ يَْأِتُكْم نَِذيٌر * قَاُلوا بـََلى َقْد َجاَءنَا نَِذيٌر َفَكذ   (وقال تعاىل  
النفي يف هذه اآلية الكرمية منصب )  ِبظُْلٍم َوأَْهُلَها َغاِفُلونَ َذِلَك أَْن ملَْ َيُكْن رَبَك ُمْهِلَك اْلُقَرى  قوله تعاىل ( : يالشنقيطقال  •

ر بل ال يهلك أحدًا إال بعد اإلعذا ,أي عدم إنذارهم  ,واملعىن أنه ال يهلك قومًا يف حال غفلتهم  ,على اجلملة احلالية 
ِبَني حىت  (كما بني هذا املعىن يف آيات كثرية كقوله   ,واإلنذار على ألسنة الرسل عليهم صلوات اهللا وسالمه  ا ُمَعذَوَما ُكن

َعَث َرُسوالً  ٍة ِإال َخالَ َوِإن مْن أُم  (له وقو  , )رُسًال مَبشرِيَن َوُمنِذرِيَن لَِئال َيُكوَن لِلناِس َعَلى اهللا ُحجٌة بـَْعَد الرسل ( وقوله  , )نـَبـْ
  . إىل غري ذلك من اآليات )َوَلَقْد بـََعثْـَنا ِيف ُكل أُمٍة رُسوًال َأِن اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت  (وقوله  , ) ِفيَها نَِذير

وإحياؤها إعادُة ُعمراا  ,وختريبها  فإهالك القرى إبادة أهلها , إعدام ذات املوجود وإماتُة احليّ واإلهالك :  قال ابن عاشور : •
  ) . ( أي القريَة ) اهللا بعد مواأىن حييي هذه  (قال تعاىل  ,بالسّكان والبناء 

 ,أي مهلكهم بسبب شرك يَقع فيها فيهلكها ويهلك أهلها اّلذين أوقعوه  ,والظلم : الّشرك  ,للّسببّية ) ِبظلم ( الباء يف وقال : 
م املقصود باهلالك. ,ألنه أريد أن وجود الظلم فيها سبُب هالكها  ,م أهلها ولذلك مل يقل : بظل وهالُك أهلها باألحرى أل  

فتلك (الُقرى من جراء أفعال سّكاا تنبيها على أّن هالك  )أهلها(وصرح هنا بـ  ,) القرى(حال من  )وأهلها غافلون(ومجلة 
  ) .اوية مبا ظلموابيوم خ
  الفوائد :

  اهللا ال يعذب أحداً إال بعد إقامة احلجة . أن -1
  سبب هلالك األمم . –وهو الشرك  –أن الظلم -2
  وأنه سبب للهالك . ,التحذير من الظلم -3
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  ) . )132مما َعِمُلوْا َوَما رَبَك ِبَغاِفٍل َعما يـَْعَمُلوَن ( َوِلُكل َدرََجاتٌ ( 
  ] . 132[ األنعام : 

 ---------  
  ؤمنني .أي : ولكل الناس من كافرين وم) ُكل َولِ ( ( 
أي : منازل ومراتب يستحقوا  ,فلكل واحد من املطيعني والعاصني درجات  ,أي : مراتب ومنازل )  َدرََجاٌت ِمما َعِمُلوا( 

اىل أن اآلخرة يتفاوت وقد بني تع ,ومنهم من هو بأعماله يف دركات النار  ,فمنهم من هو بدرجته يف أعلى اجلنان  ,بأعماهلم 
ِإن وبّني أن أهل النار يتفاوتون يف دركام فقال تعاىل ( ,)  َوَلْآلِخَرُة َأْكبَـُر َدَرَجاٍت َوَأْكبَـُر تـَْفِضيالً ها بدرجام كما يف قوله (ـأهل

ْرِك اْألَْسَفِل ِمَن الناِر َوَلْن جتََِد َهلُْم َنِصرياً  اْلُمَناِفِقَني ِيف الد . (  
 ,وال التابع كاملتبوع ,ال جيعل قليل الشر منهم ككثريه ,حبسب أعماهلم )َدَرَجاٌت ِمما َعِمُلوا ( منهم  )َوِلُكل : (  قال السعدي •

فإن بينهم من الفرق ما ال  ,كما أن أهل الثواب واجلنة وإن اشرتكوا يف الربح والفالح ودخول اجلنة  ,وال املرءوس كالرئيس
  وقنعوا مبا حباهم. ,قد رضوا مبا آتاهم موالهم ,مع أم كلهم ,يعلمه إال اهللا

وأهل الصفوة من  ,واملصطفني من خلقه ,اليت أعدها اهللا للمقربني من عباده ,فنسأله تعاىل أن جيعلنا من أهل الفردوس األعلى
  أهل وداده.

 ,وإمنا أمر اهللا العباد باألعمال الصاحلة ,مبا يعلمه من مقصدهو  ,فيجازي كال حبسب علمه )َوَما رَبَك ِبَغاِفٍل َعما يـَْعَمُلوَن (  
  ,فال تنفعه طاعة الطائعني ,عن مجيع خملوقاته ,وقصدا ملصاحلهم. وإال فهو الغين بذاته ,رمحة م ,واهم عن األعمال السيئة

  كما ال تضره معصية العاصني.
  الفوائد :

  أن اهللا ال يظلم أحداً .-1
  نزلته حسب عمله وإميانــه .أن كل إنسان م -2
  كمال علم اهللا تعاىل .  -3
  أن اهللا ال يغيب عنه شيء لكمال علمـه . -4
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